
สรปุ 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556 

❖ ประกาศ 5 เมษายน 2556 

❖ บังคับใช้ 6 เมษายน 2556 

❖ ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

 ✪ “หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา” 

  □สํานักงาน กศน.  

  □สํานักงาน กศน.จังหวัด หรือ 

  □สํานักงาน กศน.กทม.  

 ✪ “สถานศึกษา” 

  □สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่รัฐมนตรีกําหนดให้  

  □ทําหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ✪ “การเทียบระดับการศึกษา” 

  □การนําผลการเรียน  

   ◇ ความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับจากการศึกษานอกระบบที่จัดเป็น

หลักสูตรเฉพาะ หรือ 

   ◇ หลักสูตรฝึกอบรม ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและการศึกษา

ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ 

   ◇ จากประสบการณ์การทํางาน มาประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา   

ระดับใดระดับหนึ่ง  
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✪ “การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 

  □การนําผลการเรียน  

   ◇ ความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับจากการศึกษานอกระบบที่จัดเป็น

หลักสูตรเฉพาะ หรือ  

   ◇ หลักสูตรฝึกอบรม ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและการศึกษา

ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ 

   ◇ จากประสบการณ์การทํางาน มาประเมินเทียบระดับการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

✪ “การเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 

  □การเทียบระดับการศึกษา และการเทียบระดับ การศึกษาในระดับสูงสุดของ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

❖ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 □รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจ ออกประกาศ หลักเกณฑ์ รวมทั้ง

การตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

❖ ข้อ 6 การเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 □ให้คํานึงถึงความสะดวกของผู้ขอเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและความพร้อมของ

สถานศึกษาเป็นสําคัญ

❖ ข้อ 7 สถานศึกษาที่มีหน้าที่ดําเนินการเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 □จะต้องประกาศกําหนดให้ผู้ขอเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยื่นคําร้องขอ  

  ☞ เป็นการทั่วไป ไม่น้อยกว่าปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  

❖ ข้อ 8 การประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 2 วิธี คือ  

 □การประเมินเทียบระดับ การศึกษา และ 

 □การประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับ สูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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❖ การเทียบระดับการศึกษา 
❖ ข้อ 9 ผู้ขอเทียบระดับการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 (1) มีสัญชาติไทย 

 (2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครรับการประเมิน 

 (3) มีพื้นความรู้ในระดับการศึกษาที่ต่ํากว่าระดับที่ประสงค์จะขอเทียบระดับการศึกษา 

หนึ่งระดับ ยกเว้น การขอเทียบระดับประถมศึกษา 

 (4) ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา            

ในระบบ หรือการศึกษานอกระบบที่แบ่งระดับเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ 

 (5) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่ขอเทียบระดับการศึกษา และ            

ประกอบอาชีพ อยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทําหน้าที่เทียบระดับการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

❖ ข้อ 10 ผู้ที่ประสงค์จะเทียบระดับการศึกษา ให้ยื่นคําร้องขอเทียบระดับการศึกษา ที่สถาน

ศึกษาในเขตบริการซึ่งตนประกอบอาชีพตั้งอยู่ พร้อมจัดส่งหลักฐานการมีคุณสมบัติตามข้อ 9  

❖ ข้อ 11 ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา  

 □จํานวนไม่เกิน 5 คน  

 □โดยแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาของการศึกษาระดับนั้น        

จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และ 

 □เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านวัดผลและประเมินผล จํานวน 1 คน  

 ☞ดําเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษา 

 ให้สํานักงาน กศน. จัดทํามาตรฐานการเรียนรู้ระดับการศึกษา เพื่อใช้สําหรับประเมิน 

เทียบระดับการศึกษาที่สอดคล้องกับ 

 □จุดหมายของหลักสูตร  

 □จัดทําหลักเกณฑ์ วิธีการ กรอบ และ 

 □เครื่องมือ ประเมินเทียบระดับการศึกษา  
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❖ ข้อ 12 การประเมินเทียบระดับการศึกษา ให้ประเมินมวลประสบการณ์และความรู้ท่ีเป็น

องค์รวมของบุคคล ให้ครอบคลุมลักษณะที่สําคัญ ทั้ง 

 □ด้านความรู้  

 □ทักษะ  

 □กระบวนการ  

 □คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม  

 ☞ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับการศึกษา ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 

ของหลักสูตร  

❖ ข้อ 13 ผู้ขอเทียบระดับการศึกษา จะต้องได้รับการประเมินผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ

การศึกษาที่กําหนด จึงจะถือว่าสําเร็จการศึกษาโดยผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา  

 ผู้ขอเทียบระดับการศึกษา ที่ไม่ผ่านการประเมิน --> สามารถเก็บสะสมผลการประเมิน

ในส่วนที่ผ่านไว้ได้ แต่ต้องเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ให้ผ่านครบมาตรฐาน การ

เรียนรู้ระดับการศึกษาตามท่ีกําหนดภายใน 5 ปีนับแต่วันท่ีอนุมัติผลตามคําร้องขอเทียบ ระดับ

การศึกษาครั้งแรก  

❖ ข้อ 14 ให้สถานศึกษาจัดทําหลักฐานระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา       

เก็บไว้เป็นหลักฐานที่สถานศึกษา 1 ฉบับ และมอบให้ผู้ขอเทียบระดับการศึกษา 1 ฉบับ  

 นอกจากหลักฐานระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาตามข้อ 14            

ให้สถานศึกษาจัดทํารายงานผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาส่งให้สํานักงาน กศน.จังหวัด        

หรือสํานักงาน กศน.กทม. 1 ฉบับ และเก็บไว้ที่สถานศึกษา 1 ฉบับ  

❖ การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

❖ ข้อ 15 ผู้ขอเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

 (1) มีสัญชาติไทย 

 (2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครรับการประเมิน 

 (3) มีพื้นความรู้ไม่ต่ํากว่าการศึกษาระดับประถมศึกษา 
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 (4) ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ 

หรือการศึกษานอกระบบที่แบ่งระดับเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ 

 (5) มีประสบการณ์ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งไม่น้อยกว่า 3 ปี  

❖ ข้อ 16 ผู้ที่ประสงค์จะเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน       

ให้ยื่นคําร้องขอเทียบระดับการศึกษาที่สถานศึกษาในเขตบริการซึ่งตนประกอบอาชีพตั้งอยู่    

พร้อมจัดส่งหลักฐาน การมีคุณสมบัติ ตามข้อ 15 

❖ ข้อ 17 ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด 

ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 □จํานวนไม่เกิน 5 คน  

 □โดยแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในรายวิชา ที่จะดําเนินการประเมินเทียบ

ระดับการศึกษา จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และ 

 □เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านวัดผลและประเมินผล จํานวน 1 คน  

☞ดําเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

❖ ข้อ 18 การประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ให้ประเมิน  

 □ความรู้  

 □ความสามารถ  

 □ทักษะ  

 □การบริหารจัดการ และ 

 □คุณธรรม จริยธรรม  

 ☞ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ระดับการศึกษาที่ไม่ต่ํากว่ามาตรฐานการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมุ่งเน้นการนําความรู้ ความสามารถไปสร้างผลผลิตและ

ผลลัพธ์ที่เกิดผลต่อตนเอง ครอบครัว หรือชุมชน  

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ               5



 ให้สํานักงาน กศน. และหน่วยงานกลางทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดทํามาตรฐาน 

การเรียนรู้ระดับการศึกษาและเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่ไม่ต่ํากว่ามาตรฐานการศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

❖ ข้อ 19 การผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานต้อง

ผ่าน การประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกําหนดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงจะถือว่า

สําเร็จการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ผู้ขอเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่ผ่านการประเมิน   

--> สามารถเก็บสะสมผลการประเมินในส่วนที่ผ่านไว้ได้ แต่ต้องเข้ารับการประเมินเทียบ ระดับ

การศึกษา ให้ผ่านครบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับการศึกษาตามที่กําหนดภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ 

อนุมัติผลตามคําร้องขอเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งแรก  

❖ ข้อ 20 ให้สถานศึกษาจดัทําหลักฐานระเบียนแสดงผลการเทียบระดับการศึกษาในระดับ

สูงสุด ของการศึกษาขั้นพื้นฐานเก็บไว้เป็นหลักฐานที่สถานศึกษา 1 ฉบับ และมอบให้ผู้ขอเทียบ

ระดับการศึกษา 1 ฉบับ  

 นอกจากหลักฐานระเบียนแสดงผลการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการ

ศึกษา ขั้นพ้ืนฐานตามข้อ 20 ☞ ให้สถานศึกษาจัดทํารายงานผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาใน

ระดับสูงสุด ของการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งให้สํานักงาน กศน.จังหวัดหรือสํานักงาน กศน.กทม. 

1 ฉบับ และ เก็บไว้ทีส่ถานศึกษา 1 ฉบับ  

❖ การดําเนินงาน  

❖ ข้อ 21 ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติผลการเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

❖ ข้อ 22 การออกประกาศนียบัตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ                       

ว่าด้วยการออกประกาศนียบัตร  

❖ ข้อ 23 ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา  

 □กํากับ ดูแล และ 

 □ตรวจสอบ  

 □การดําเนินการเทียบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

✪ให้ได้ 
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 □มาตรฐาน เป็นธรรม และ 

 □กําหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ  

☞ ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด  

❖ ข้อ 24 ให้สถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้

ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  

❖ ข้อ 25 ให้สํานักงาน กศน. เป็นหน่วยงานกลาง ทําหน้าที่ 

 □จัดทํานโยบายแผนพัฒนา และ 

 □ประสานงานการดําเนินงานการเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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